དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་

ཀྱི ་སྒྲོམ་གཞི འི་ནང་ཁྲིམས་མཐུ ན་གྱི ་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་

པའི་བོད་རི གས་ཡོ ངས་ལ་མི ་རི གས་ས་གནས་རང་

སྐྱོང ་གི ་ གནས་བབ་ཚད་ལྡན ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པ་
ཞི ག་དགོས།

   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གི ས།
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བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༧ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༥ རབ་གནས་ས་ཁྱི་ལོ།
ལོ་ ༢ ཨང༌། ༩༠
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

ངོས་ཀྱི་གདོང་པར་ལྟསོ ་དང་། ཡང་སྲིད་འཚོ ལ་རྒྱུར་ད་ལྟ་ཛ་དྲག་འདགུ ་གམ།

༄༅། །བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་

པོ་ ཞི ག ་གི ས ་ནང་སེ མ ས་ཀྱི ་ རི ན ་ཐང་སྐར
ོ ་ ཟིན་པར་བརྟེན། ད་ཆ་ངོས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཁོར་

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

མཆོག་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༣ ཉིན་ཉི་ཧོང་

ཞི ་བདེ་བསྐྲུན་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་སྐརོ ་གང་ ཤུ གས་རྒྱག་བཞི ན་ཡོ ད།   ཕྱོགས་མཚུངས་

ཚོ ས་འདས་པའི་མི ་ལོ་ ༧༠ ཙམ་རི ང་བོད་

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་
གི ་གྲོང་ཁྱེར་ཡོ ་ཀོ་ཧ་མར་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་

ཤེས་ཀྱི་མི ་འདུག ངོས་ཀྱིས་ནང་སེམས་ཀྱི་ ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཐོག་

རྒྱལ་སྤྱིའི་བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར་ཚན་པ་
གྲགས་ཅན་
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Yamasawa

རྒྱ་ནག་གི ས་ང་ཚོ ར་ཕྱི་དངོས་པོའི་འཛུ གས་

སྐྲུན་ཐོག་རོགས་རམ་བྱེད་ཐུ བ་པ་དང་། ང་ ༄༅།
།དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་
ཚོ ས་ཕར་རྒྱ་ནག་ལ་ནང་པའི་སེམས་ཁམས་ ཚོ གས་གཙོ ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་

དེ་ཡང་གསར་འགོད་

པས་བོད ་ནང་གི ་ གནས་སྟངས་སྐར
ོ ་བཀའ་
ི ་
བཀའ་ལན་སྩལ་དོན། ངོས་རང་འཛམ་གླང

ཁོངས་ནས་གཅིག་ཡི ན། ང་ཚོ ས་སེམས་ཅན་

ཐུ བ་ཅི་ཐུ བ་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

བོད་ཀྱི་རི ག་གཞུང་དང་ལྷར་པར་བོད་ལ་རྒྱ་

པར་གྱུ ར ་ཅི ག ་ཅེས ་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་གི ་ ཡོ ད ་
ི ་འདིའི་སྟེང་གི ་སྲོག་ཆགས་
ནའང་འཛམ་གླང

ཡི ན་པར་བརྟེན་ཆོ ས་ཀྱི ་མི ང་ཐོག་ནས་རྙག
ོ ་

སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

ལས་འདས་པ་དེ་ དག་ལ་སྐ ད ་ཡི ག་མེ ད ་

བ་མང་པོ་ཕན་ཚུན་འཆམ་མཐུ ན་ཐོག་མཉམ་

དུད་འག་ྲོ བྱ་རི ་དྭགས་དང་ཉ་སོ གས་གྲངས་

སྟབས། སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་རྒྱུ་ཙམ་མ་གཏོགས་

ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་གང་ཡང་མེད། འོན་ཀྱང་

ཕྲན་བུ་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡོ ད་པ་ནི། འཛམ་

གཉིས་པ་ངོས་རང་ནང་པའི་དགེ་སླངོ ་ཞི ག་

གྲ་དེ་འདྲ་མཐོང་སྐབས་ཧ་ཅང་བླ་ོ ཕམ་ཡོ ང་
གི ་འདུག   རྒྱ་གར་ནང་ཆོས་ལུགས་མི ་འདྲ་

གནས་བྱེད་ཐུ བ་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས། ཆོས་ལུགས་

མི ་འདྲ་བ་དེ་དག་ཕན་ཚུན་འཆམ་མཐུ ན་ངང་

གནས་ཐུ བ་རྒྱུ་ཡི ན་པ་ང་ཚོ ས་མཐོང་གི ་འདུག

གླིང་འདིའི་སྟེང་གི ་མི ་དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུ ་དེ་ གསུམ་པ་ངོས་རང་བོད་མི ་ཞི ག་ཡི ན། ཕྱི་ལོ་
དག་རེད།   དེང་སྐབས་ཕྱི་དངོས་པོ་ཡར་

མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༣ ནས་
༢༣ བར་ཉིན་བཅུའ་ི རི ང་ལཏ་ཝི ་ཡ་ Latvia
དེར ་བར ནྟེ ་ང་ཚོ འི ་ དབུ ་ མའི ་ ལམ་གྱི ་ སྲི ད ་ དང་། སྦལེ ་ཇམ་ Belgium ཕ་རན་སི ་
བྱུས་ནི་གཉིས་སྨན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཞི ག་རེད། France བཅས་ཡུ ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་གསུ མ་གྱི་
ནང་གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་
ངོས་རང་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ་ལྟ་བུ་ལ་ འཐུ ས་མི ་སོགས་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ འི་ཆེ ད་
ཡི ད་སྨནོ ་འཆོར་མཁན་ཞི ག་ཡི ན། ངོས་རང་ གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་གཏན་འཁེལ་
གི ས་མ་འོངས་པར་རྒྱ་གར་དང་། རྒྱ་ནག     ཡོ ད། དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་
ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༢ ཉིན་རྡ་ས་ནས་ལྡ་ི ལི ར་ཕེབས་ཐོན་
ཉི་ཧོང་དབར་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ་ལྟ་ གནང་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༣ ཉིན་ལྡ་ི ལི ་ནས་
ལཏ་ཝི ་ཡ་རྒྱལ་ས་རི ་ག་ Riga ལ་ཕེབས་ཐོན་
བུ་འཛུ གས་ཐུ བ་ན་བསམ་གྱི་ཡོ ད།
དེ་ཡང་གསར་འགོད་པས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ གནང་སྟེ། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༤་་་༡༧ བར་ས་གནས་སུ ་
མཛད་འཆར་དང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༨ ཉིན་རི ་ག་
ཀྱི ་ ༸སྐུའི་ ཡང་སྲིད ་སྐར
ོ ་གྱི ་ དྲི་ བར་སྤྱི ་ ནོར ་ ནས་སྦལེ ་ཇམ་རྒྱལ་ས་སྦརེ ་སི ལ་ Brussel
༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ ལ་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༩་་་༢༠ བར་ས་
གནས་སུ ་མཛད་འཆར། ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༡ ཉིན་སྦརེ ་
གི ས་བཀའ་ལན་སྩོལ་སྐབས་སྤྱན་ཤེ ལ་ཕུད་
སི ལ་ནས་ཕ་རན་སི འ་ི རྒྱལ་ས་པེ་རི ་སི ་ Paris
གནང་མཛད་ནས་”ངོས་ཀྱི་གདོང་པར་ལྟསོ ་ ལ་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༢་་་༢༣ བར་ས་
དང་། ཡང་སྲིད་འཚོ ལ་རྒྱུར་ད་ལྟ་ཛ་དྲག་ གནས་སུ ་མཛད་འཆར། ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༤ ཉིན་པེ་
རི ་ སི ་ ནས་ལྡི་ ལི ར་ཕྱི ར ་ཕེབ ས་གནང་རྒྱུ ་དང་།
འདུག་གམ” ཞེས་བཀའ་ལན་མཛད་འདུག
ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༥ ཉིན་སྔ་དྲོ་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་
ཕེབས་འབྱོར་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་པ་བཅས། །

རི ག ་པའི ་ ཐོག ་ནས་རོ ག ས་རམ་བ ྱེད ་ཐུ བ །

འདྲི་ཞུས་པར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི ས་

ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་

མི འི་ཐོག་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སདྲི ་ཇུས་བཟུང་

ཅི་བྱ་གཏོལ་མེད་ཀྱི་ངང་གནས་ཡོ ད།

Ms. Rina

འདིའི་ སྟེང་མི ་ དུང ་ཕྱུ ར ་བདུན ་ཅུ ་ ཡོ ད ་པའི་

༢༠༡༡ ལོ་ནས་ངོས་ཀྱིས་བོད་མི འ་ི ཆབ་སྲིད་

རྒྱས་ཧ་ཅང་ཕྱིན་པའི་དུས་སྐབས་འདིར་མང་ ཀྱི ་འགོ་ཁྲིད་ལས་འགན་དེ་མཚམས་བཞག་

གར་ནས་དར་བའི་ལེགས་བཤད་དེ་དག་སྲུང་
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༤ ལོ་ནས་བཟུང་ང་ཚོ ས་བོད་
རང་བཙན་མ་རྩོད་ཀྱི་མེད་པ་དང་། ང་ཚོ ས་

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་

འོག་ལ་སྡདོ ་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བྱས་པ་ཡི ན། དེ་ནི་

གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་རེད།

འདས་པའི་ལོ་ངོ་

༤༠

རི ང་རྒྱ་ནག་ནང་

འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་ཕྱིན་ཡོ ད།  དེང་སྐབས་རྒྱ་
ནག་ནང་དུ་ནང་པ་ཧ་ལམ་ས་ཡ་གསུམ་བརྒྱ་
ཙམ་ཡོ ད་པའི་ཁོངས་ནས་མང་པོ་ཞི ག་གི ས་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཉི་ཧོང་ད་ུ ཤེས་རབ་སྙངི ་པོའ་ི བཀའ་ཆོས་
དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༤

འཕྲུལ་ཆས་ལག་རྩལ་བ་དེ་ཚོ ས་མི འི་བསམ་

པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་ཉི་ ཧོང ་གི ་ ཡོ ་ ཀོ་ ཧ་མ་ག ང
ྲོ ་

བཟོ་རྒྱུའི་སྐརོ ་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་འདུག   དེ་

ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་

བླ་ོ ལས་ཀ་བྱེད ་ཐུ བ ་མཁན་གྱི ་ འཕྲུལ་ཆས་
སྒ་ོ ལྔའ་ི ཤེས་པ་རྐྱང་

ཁར
ྱེ ་དུ་ཡོ ་ཀོ་ཧཱ་མ་རྒྱལ་ཡོ ངས་ལྷན་ཚོ གས་

ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད།

of Yokohama དུ་ཤེས་རབ་སྙངི ་པོའ་ི བཀའ་

ལུགས་ཟེར་བ་དེ་རྙགོ ་གྲ་ཆེན་པོ་རེད།

ཚོ གས་ཁང་ National Convention Hall
ཆོས་་དབུ་འཛུ གས་མཛད་འདུག

དེ་ཡང་ཐོག་མར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

སྤྱི ་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་མཆོ ག་ཡུ ་རོ བ་རྒྱལ་ཁབ་
གསུ མ་གྱི ་ ནང་གཞུ ང ་འབྲེལ ་ཕྱོ ག ས་ཕེབ ས་
གནང་བ།

ནག་གི ་དཔོན་རི གས་མཁྲེགས་འཛི ན་པ་ཚོ ས་

ལགས་ཀྱིས་བཅར་འདྲི་དང་

ལེན་མཛད་འདུག

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

བ་དེལམ་ལྷངོ ས་བྱུང་མེད་སྟབས།  ད་ཆ་རྒྱ་

ཞེས་པའི་གསར་

འགོད་པ་ལྕམ་རི ་ན་ཡ་མ་ས་ཝ་

རྒྱ་ནག་གི ་དཔོན་རི གས་མཁག
ྲེ ས་འཛི ན་པ་
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རྐྱང་ཡི ན་ན་ཕལ་ཆེར་ཡི ན་ཤེས་ཆེ།

ཡི ན་
དེ་

འཕྲུལ་ཆས་ཐོག ་ནས་བཟོ་ ཐུ བ ་རྒྱུ ་ཧ་ཅང་
ཁག་པོ་རེད།  གང་ལྟར་ང་ཚོ ་དུས་རབས་ཉི་

ུ ་བསྔལ་མང་པོ་ཞི ག་
མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ ཤུ ་རྩ་གཅིག་པའི་ནང་བསླབེ ས་ཡོ ད། འཕྲུལ་ ཚོ གས་པ་རེད།   དེ་རི ང་ཁ་སང་ཆོས་ཟེར་ པ་ཤ་སྟག་རེད།   སྡག
ི ་གི ་ཚ་དྲོད་འཕེལ་ནས་མཚོ ་རླབས་
དོན། དེ་རི ང་ང་ཚོ ་འདིར་འཛོ མས་པ་དེ་ཚོ ང་ ཆས་དང་འབྲེལ ་བའི ་ དངོས ་པོ་ ཡར་རྒྱས་ བ་དེ་དགོས་མཁོ་འདུག་གམ་མི ་འདུག   དྲི་ འཛམ་གླང

འདི་འདྲའི་ བ་དང་པོ་དེ་རེད། ཅེས་སྐབས་དེ་དུས་ཀྱང་ ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཞི ག་དཔེར་ན་ཉི་ཧོང་ནང་ཡོ ང་གི ་
དགོས་མཁོ་མེད་ འདུག དེ་བཞི ན་ཨ་རི འ་ི མངའ་སྡ་ེ ཁལ་ལི ་
གཙོ ་ བོ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི ་ ལྟ་ གྲུ བ ་སྐར
ྲེ ་ དུས ་ཚོ ད ་གཅི ག ་ལ་ཆོ ས ་ཟེར ་བ་དེ་ དགོ ས ་ ངོས་ཀྱིས་ཞུས་པ་ཡི ན།
ོ ་འག ལ
ྥོ ་ནི་ཡ་དང་ཡུ་རོབ་ཁུལ་དུའང་མེ ་འབར་
དངོས་ཡོ ད་ ཧར
བཤད་རྒྱག་རྒྱུ འི ་ དོན ་དུ་ ང་ཚོ ་ འཛོ མ ས་པ་ མཁོ་འདུག་གམ་མི ་འདུག  འབྲེལ་བ་འདུག་ ན་གཡུག་ན་འགྲིག་གི ་རེད།
རེད། ངོས་ཀྱིས་ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོ ་དུས་རབས་ གམ་མི ་འདུག    འདི་དྲི་བ་དང་པོ་རེད། གནས་ཚུ ལ་ལ་འཛམ་བུ་གླིང་འདིའི་སྒང་ལ་ ནས་ཉེན་ཁ་བྱུང་འདུག    ཅེས་སོགས་ཀྱི་
དང་ལྟད ་མོ འི ་ དོན ་དུ་ འཛོ མ ས་པ་མ་རེ ད ། ཚད་མཐོན་པོར་སླབེ ས་ཡོ ད།

ི ་ནང་མི ་འབོར་ བཀའ་སླབོ ་བསྩལ། །
ཉི་ཤུ ་རྩ་གཅི ག་པར་སླབེ ས་ཡོ ད་པ་རེད་ཅེས་ ཁ་སང་རྒྱ་གར་གྱི ་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི ར་ནང་པའི་ བལྟས་པ་ཡི ན་ན། འཛམ་གླང
རྗོད་ཀྱི་ཡོ ད། འཕྲུལ་ཆས་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཁ་ཤས་ཀྱི ་ དགེ ་ སླངོ ་འདུལ ་ དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུ་ཙམ་ཡོ ད། དེ་དག་ཚང་
འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞི ན་པ་རེད། དེ་རི ང་ཁ་སང་ བ་འཛི ན་པ་ཚོ ་དང་ལྷན་དུ་ང་ཚོ ་ཚོ གས་འདུ་ མ་སྡུག་བསྔལ་མི ་འདོད་པ་དང་བདེ་བ་འདོད་

དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི ་འཐུ ས་ཚོ གས་གཞོན་
མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༥
ྣུ ་དང་། རྫས་
ཉིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི ་རྡོ་སམ
སྦྱོར།
གྲོས་ཚོ གས་ལས་དོན་བཅས་ཀྱི་བླནོ ་
ཆེན་ཟུར་པ་དང་། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཞི ང་
གཤེ ག ས་དམ་པ་སྐུ་ ཞབས་སཱཏྱ ་པར་ཀཤ་མཱ་ ལ་
ཝི ་ཡ་ Shri.Satya Prakash Malaviya, Former Union Minister of
Petroleum,Chemical and Parliamentary Affairs མཆོག་གི ་ཆེད། རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ ལི ར་ར ནྟེ ་གཞི ་ བྱས་པའི ་ ག ས
ྲོ ་
ཚོ ག ས་འོག ་མའི ་ ཚོ ག ས་གཞོན ་གྱི ་ ཚོ ག ས་ཁང་
Dy Speaker Hall,Constitutional
Club
ནང་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་འདུ་
འཛོ མས་ཤི ག་གོ་སྒྲི ག་ཞུ ་འཆར་ཐོག་དཔལ་ལྡན་
བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ ་
ཤེ ས ་ཕུ ན ་ཚོ ག ས་མཆོ ག ་གདན་ཞུ ས ་གནང་བ་
ལྟར་གཞུང་འབལ
ྲེ ་ཐོག་ཆེ ད་ཕེབས་གནང་གཏན་
འཁེལ་ཡོ ད། དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཞོན་
མཆོག་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༤ ཉིན་ལྡ་ི ལི ར་ཕེབས་ཐོན་
གནང་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་
ཚོ ད་ ༣ པར་རྗེས་དྲན་འདུ་འཛོ མས་ཐོག་མཉམ་
ཞུགས་གནང་རྒྱུ། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་ལྡ་ི ལི ་ནས་
བཞུ གས་སྒར་རྡ་སར་ཕྱི ར་ཕེབས་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན་
པ་བཅས། །

2

༄༅།

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༧ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༤
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གདངུ ་སེམས་མཉམ་སྐྱེའ་ི མཆོད་འབུལ་སྨནོ ་ལམ་སྐབས་སྲིད་ཚབ་མཆོག་གི ས་གསུང་བཤད་གནང་བ།
ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་སྐུ ་ ཚེ ་ཁྲི ་ ལོ ར ་བརྟན་པར་ གལ་ཆེ ་ བ་ཞི ག ་ལ་བོད ་དོན ་བདེན ་མཐའ་

གནང་རྒྱུ་དེ་དག་ཧ་ཅང་དགོས་གལ་ཆེ ན་པོ་

ཡི ན་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་ ང་ཚོ ་ ངོས ་ཞུ ་ དགོ ས ་རྒྱུ ་དང་ཛ་དྲག་ཤོ ས ་ དུས ་ང་ཚོ འི ་ ངོས ་ནས་ཕྱི ་ ནས་རྒྱབ་སྐྱོར ་

དང་ཆབས་ཅི ག་གནས་ཚུ ལ་གཉིས་པ་ཞི ག་

སྔནོ ་མ་ལས་ལྷག་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚད་མཐོ་བོ་སོན་

༡༡ ཉིན་དང་། དེ་བཞི ན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ རྟོགས་ཐུ བ་ཀྱི་མི ་འདུག ཁོང་གི ་འཚོ ་ཐབས་

ཤག་གི ་བཀའ་འབྲེལ་འོག་ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༨ ནི་འབྲོག་ལས་ལ་བརྟེན་པའི་འབྲོག་སྡ་ེ ཞི ག་

ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༩ ཉིན་རྒྱབ་ཆོས་རི ག་ལས་
ཁུངས་ནས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་མཆོ ད་འབུལ་

གནས་སྟངས་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད།

རང་ལུ ས ་མེ ར ་སྲེག ་གཏོང ་མཁན་ད་བར་ ནི།

༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྐ་ུ

སྨནོ ་ལམ་སྐབས་སྲིད་ཚབ་ཆོ ས་རི ག་བཀའ་ ཤེས་རྟོགས་ར་སྤྲོད་གསལ་པོར་བྱུང་བ་བོད་ ཚེ ་བརྟན་པ་དང་ཐུ གས་དགྱེས་ཚོ ར་ཆེ ན་པོ་
བླནོ ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེ གས་མཆོ ག་གི ས་
གསུང་བཤད་གནང་དོན།

གོང་དུ་སྐྱབས་

ཐོ ་ ནང་གསལ་པོ་ སྒྲོ ག ས་སྦྱང་གནང་བ་

བཞི ན། ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༤ ཉིན་

དེ་རེད་འདུག  སྔ་རྗེས་བར་གསུམ་ལ་རང་ ནས་སླབོ ་སྦྱོང་གནང་རྒྱུ་དང་། སོ་སོའ་ི ངོ་བོ་

བ་ནས་ཡི ན་པ་ཕ་གཅོད ་པ་དང་མ་འཕྲིན་

མས་ཧ་ལས་པའི་བླས
ོ ་བཏང་ཆེ ན ་པོ་དང་།

པ་རྡོ་པོ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་སྐུ་

མདོ་རྔ་པ་རྫོང་ཆོ ་རྗེ་མ་ཡུལ་ཚོ འི་བྱ་སྐརོ ་སྡ་ེ ལུ ས ་མེ ར ་སྲེག ་གཏང་མཁན་དེ་ དག་ཚང་

ཐོག ་འཛི ན་པའི ་ དྲག་གནོན ་ཅན་གྱི ་ སྲི ད ་

བྱུ ས ་ཁག་ལ་ཞུ ་ འབོད ་སླད ་རང་ལུ ས ་མེ ར ་
སྲེག་བཏང་སྟེ། ༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛི ན་རྒྱ་

བཙལ་རྒྱུ ་གང་ཐུ བ་ཅི ་ཐུ བ་བྱས་པར་བརྟེན།

དེ་

སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུར། ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་

མི ་གྲངས་ ༡༥༣ བྱུང་བའི་ཁོངས་ནས་མི ་ བཞུ གས་ཐུ བ ་པའི་དོན ་དུ་བཀའ་གསུ ང ་ཅི ་ ཡོ ད་ནའང་ལྷ་དང་བླ་མའི་བཀའ་ལུང་གཞི ་ ༣ ཉིན་སོ་སོར་བོད་ཁམས་ཆབ་མདོ་གྲོང་
ི ་པོ་ལྟ་བུ་ཆགས་ ལ་བཞག་པ་ཡི ན་ན། ནང་གི ་ཆ་རྐྱེན་གལ་ ཁྱེར ་འཇོ་ མདའ་རྫོང་སྤ་ོ ལོ ་ པད་དགེ་ གྲོང ་
གྲངས་ ༡༣༡ འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་ཡོ ད་པ་ སྒྲུབ་ཞུ ་རྒྱུ ་ནི་གནད་ཀྱི ་སྙང
ྱེ ་བོད་མི ་ཡོ ངས་ཀྱི་སྤྱི་ ཚོ འི ་ འབྲི་ ཆུ ་ རྒྱུ གས་ཡུ ལ ་དུ་ ཐེང ས་གཉིས ་
དང་། ཨ་མདོ་རྔ་པ་རྫོང་ཁོངས་ནས་བྱུང་ ནས་སྤྱིར་ཡག་ཐག་གཅོད་ཡོ ད་རེད། ཆེ་ཕྲ་ ཆེ ་བ་ཞི ག་གཞི ས་བས
བའི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་མཁན་  ༤༡ ཚང་མས་འདོན་པ་ཡག་པོ་བཏོན་པའི་ཐོག་ མཐུ ན ་གྱི ་ བསོ ད ་ནམས་གོང ་འཕེལ་གཏོང ་ ཙམ་རི ་ཉི ལ ་ནས་འབྲི ་ ཆུ འི ་ བཞུ ར ་རྒྱུ ན་

བོད་གངས་ཅན་ལྗངོ ས་མདོ་སྨད་ས་ཁུལ་ཨ་

ལས་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་ ༢༣ ཡི ན་

ུ ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།
གསལ་སླད་བླསོ ་བཏང་དེ་འདྲ་ཆེན་པོ་བཏང་ རེད་འདུག་ཅེས་དྲན་སྐལ

དགོ ས ་རྒྱུ ་བཀའ་ལུ ང ་རྟག་པར་ཕེབ ས་ཀྱི ་ ཚབས་ཆེ་འགག་ནས་གླ་ོ བུར་དུ་མཚོ ་ཆེན་པོ་

དེ་འདྲ་ཆགས་པར་བརྟེན་ཧ་ལས་པའི་ཉེན་

ཁ་ཆེན་པོ་ཆགས་ནས་མདོར་ན་ཁང་པ་བརྒྱ་
ཕྲག་ཁ་ཤས་བེད་མེད་ཕྱིན་པ་དང་། སྟོང་

འབོད ་ཚི ག་བསྒྲགས་པ་དེ་ དག་སྤྱི ་ ནོར ་
ཚེ ་བརྟན་པ་དང་།
འདྲེན་ཞུ་ཐུ བ་རྒྱུ།

ཕྲག་མང་པོར་རྐྱོན་ཤོར་བ། མི ་གྲངས་དྲུག་

སྟོང་ནས་དགུ ་སྟོང་ཙམ་སོ་སོའི་སྡདོ ་གནས་

བོད་ལ་མྱུར་དུ་གདན་

བཞག་ནས་གནས་སྐབས་རི ང་ཉེན་ཡོ ལ་དུ་

བོད་མི ར་རང་དབང་

འག ་ྲོ དགོ ས ་རྒྱུ ་སོ ག ས་ཉེན ་ཁ་དང་དཀའ་

དགོ ས ་ཟེར ་རྒྱུ ་དེ་ དག་ནང་བསྡུ ས ་པ་ཤ་

མཚོ ་སྐ་ུ ཚེ ་བརྟན་དགོས། གསེར་ཞལ་མྱུར་

སྟག་བསྒྲགས་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་ང་ཚོ ་རང་

ངལ་ཆེན་པོའ་ི གནས་ལ་ལྷུང་འདུག  འདིའ་ི

མཐར་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག

འབོད་ཚི ག་དང་ཐུ གས་ཀྱི་རེ་འདུན་ཚང་མ་

ཁག་ནས་གཟིགས་ཡོ ད་ངེས་རེད། ད་རེས་

ཏུ ་མཇལ་བར་ཤོ ག་ཅེས་སྐད་འབོད་གནང་

རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ངོས ་ནས་ནམ་རྒྱུ ན་དང་མི ་

འདྲ་བ་དམ་བསྒྲགས་ཧ་ཅང་ཆེ ་ བའི ་ རྐྱེན་

གྱི ས ་དམ་པ་ཁོང ་གི ་ སྐུ་ ཕུ ང ་སྐར
ོ ་དང་ནང་
མི འི་གནས་སྟངས་ཅི ་ཡི ན་སྐརོ ་ཞི བ་ཕྲ་ཤེས་

༄༅།

དབང་ལུང་པར་ཡོ ད་པ་ཚང་མས་ཁོང་ཚོ འི་

སྐརོ ་མང་ཆེ ་བས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུ ད་ལམ་

དགོངས་པར་བཅངས་ནས་འདིའི་ཆ་ཤས་

ཙམ་མི ན་ནའང་སྒྲུབ་ཐབས་གནང་དགོས་རྒྱུ་ དང་འཚམ་པའི་ལག་ལེ ན་བསྟར་རྒྱུ ་གནད་ ཡོ ད་རེད།
ི ་པོ་ཡི ན་པ་དེ་རི ང་དྲན་སྐུལ་གྱི ་ཚུ ལ་
ཀྱི ་སྙང

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

ལྷག་པར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ དུ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

མཆོ ད་འབུལ་སྨནོ ་ལམ་དང་མཉམ་དུ་ཁོང་

དེ་ཚོ འ་ི ཐོག་ལ་ཛ་དྲག་བརྩིས་ ཚོ འི་དཀའ་ངལ་མྱུར་དུ་སེལ་བའི་སྨནོ ་ལམ་

ནས་གནང་སྒ་ོ གང་ཡོ ད་པ་དེ་དག་དགོངས་ སྐྱབས་འཇུག་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ ་ཡི ན།
པ་བཞེ ས ་ནས་བསོ ད ་ནམས་གསོ ག ་སྒྲུ བ་ ཞེས་གསུང་བཤད་གནང་། །

འཇིག་ཉེན་ཡོ ད་པའི་མི ་རི གས་སྲུང་སྐྱོབ་ལྷན་ཚོ གས་སུ་ཕྱི་དྲིལ་དྲུང་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་བོད་ནང་གི ་ཛ་དྲག་
གནས་སྟངས་གསལ་འདོན་གནང་བ།

།འཇིག་ཉེན་ཡོ ད་པའི་མི ་རི གས་ བརྟེན།  རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་

སྲུང་སྐྱོབ་ལྷན་ཚོ གས་ Society for Threat- ཁབ་ཀྱི ས ་བོད ་ནང་གཞི ་ རྩའི ་ འགྲོ་ བ་མི འི ་
ened Peoples ཀྱིས་སུད་སི ་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་འགན་ཡོ ད་པ་དེ་
ཝར་ཟུར་ཚོ གས་ཤི ག་གོ་སྒྲི ག་གནང་འདུག

བོད ་མི འི ་ གནས་སྟངས་དང་ཕྱོག ས་གང་

གདོང་ལེ ན་བདྱེ ་དགོས་པའི་དྲན་སྐུལ་བཏང་ ༢༠༡༣ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྒྱ་ནག་ནང་

གསལ་འདོན་གནང་འདུག    སྐབས་

ྲི ་བསྒྲགས་དྲུ ང ་ཆེ འི ་ གནས་རི མ ་ཚད་ ཐོག་དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞི བ་ཐེངས་གཉིས་པ་
དལ

ས་ནས་འདྲ་བའི ་ གནས་སྟངས་ཡོ ད ་སྐར
ོ ་

འདུག

སྐབས་དེར་ལས་རི མ་གཙོ་སྐྱོང་བ་ གི ་ འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་གི ་ གནས་སྟངས་

མཉམ་ཤར་གླིང་བསྟན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་ གནང་བ་ནས་ད་བར་བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་

ཆེ ་ དྭ ག ས་པོ་ བསོ ད ་ནམས་ནོར ་བུ ་ ལགས་

མཇུ ག་སྡ མ
ོ ་གསུ ང་བཤད་གནང་སྐ བ ས། གི ་ འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་གི ་ གནས་སྟངས་
ི ་མཉམ་སྦལ
འཛམ་གླང
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འག་ྲོ ལ་ཡར་རྒྱས་རྩ་བ་ནས་མ་བྱུ ང ་བའི ་ ཁར་
བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོ གས་ནང་རྒྱ་ནག་ལ་ ད་དུང་སྲིད་འཛི ན་ཞི ་ཅི ན་པིང་གི ་འགོ་ཁྲིད་

ཚད་མཉམ་ཤར་གླིང་བསྟན་འཛི ན་ཟླ་སྒྲོན་

ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འབྲེལ ་ཡོ ད ་ཚོ ག ས་མི ་ རྣམ་པས་ བཞི ན་པའི་གནད་དོན་ཐོག་བག་ྲོ གླངེ ་ལྷུག་པོ་

སྐབས་དེར་བོད་མི ་དང་ཡུ་གུ ར་བའི་སྐུ་ཚབ་
མགནྲོ ་འབོད་གནང་བ་ལྟར་ཕྱི ་འབྲེལ་དྲུང་

དུས་བཀག་བསྐྱར་ཞི བ་གནང་སྐབས། རྒྱལ་ འོག་གནས་སྟངས་དེ་བས་ཚབས་ཆེ ་རུ་འག་ྲོ

ྲི ་བསྒྲགས་དྲུ ང ་ཆེ འི ་ གནས་རི མ་
དང་ད ལ
ལགས་ལྷན་ཚོ གས་སུ་ཕེབས་ནས་བོད་ནང་

དུས ་བཀག་བསྐྱར་ཞི བ ་ཚད་དང་ལྡ ན ་པ་ གནང་འདུག ཕྱི་ཚེ ས་ ༦  ཉིན་འཛམ་གླངེ ་

ཞི ག ་ཡོ ང ་ཐབས་གནང་དགོ ས ་པ་མ་ཟད། མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་

གི ་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་གསལ་འདོན་གནང་
འདུག

དེ་ ཡང་ཕྱི ་ འབྲེལ ་དྲུ ང ་ཆེ ་ དྭ ག ས་པོ་ བསོ ད ་ དག་ཐོག་འགན་ཁུར་ལག་བསྟར་མ་ཐུ བ་པ་
ནམ་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་བོད་ནང་གི ་གནས་ མཚོ ན་བཞི ན་ཡོ ད་སྐརོ ་གསུངས།   གཏམ་

སྟངས་ལ་མཚོ ན་ན།

བོད་མི ་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་ བཤད་གནང་མཁན་གཉིས་པ་པི་ཊར་ཨར་

གཞུང་ལ་བདེ་སྡག
ུ ་དང་བསམ་ཚུལ།

དེ་ ཝི ན་

Peter Irwin

ལགས་ཀྱིས་འཛམ་

དེར་ Geneva for Human Rights ཞེས་
པའི་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་སྐུ་ཞབས་ཨེ ཌ་

རེན་ཛོ ་ལར་

Adrian Zoller

ལགས་

ཀྱིས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་

བཞི ན་འབོད་སྐུལ་སོ གས་ཞུ ་སྐབས་རྒྱ་ནག་

གླིང་ཡུ་གུ ར་མཐུ ན་ཚོ གས་ཀྱི ་ཚབ་ཞུ ས་ཏེ་ གི ་ གནད་དོན ་ཐོག ་འབྲེལ ་བ་གནང་སྐབ ས་

རྒྱ་གཞུང་གི ་འདོད་བླརོ ་མ་བབ་པ་ཞི ག་བྱུང་

གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཆགས་ཡོ ད ་

བཟུང་བཀག་ཉར་དང་། ཉེས་མི ང་སྣ་ཚོ གས་

དྲག་ཆས་ཉེན ་རྟོག ་མི ་སྣས་ཁེ ང ས་ཤི ང་།

གཞུ ང ་གི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་དང་མི ་མཐུ ན ་པའམ་

མཚམས། འཕྲལ་མར་བོད་མི ་དེ་དག་འཛི ན་

འོག་རྡུང་རྡེག་ཚ་ནན་གཏང་བ་སོགས་དམ་

བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེ་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་།

བོད ་ཀྱི ས ་གཙོ ས ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ་ དབང་

སྒྱུ ར་འོག ་ཡོ ད ་པའི ་ ས་ཁུ ལ ་ཁག་ཏུ ་འག ྲོ་
བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་གི ་ གནས་སྟངས་ལ་བརྩི་
མེ ད་རྡོག་རོལ་ཚབས་ཆེ ་གཏོང་བཞི ན་པར་

དེང ་སྐབ ས་ཡུ ་ གུ ར ་ནང་གི ་ ཁ་ཆེ ་ བ་ཚོ འི ་

འཛམ་གླི ང ་མཉམ་སྦ ྲེ ལ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ལ་

པ་དང་།   ཡུ་གུར་ས་གནས་སུ་རྒྱ་མི འ་ི

བོད ་དང་ཡུ ་ གུ ར ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་

དམག་ཁྲི མ ས་བསྡམ ས་པ་ལྟ་ བུ འི ་ འོག ་ཡུ ་

འཕྲད་བཞི ན ་པའི ་ དཀའ་ངལ་སྐ ར
ོ ་དང་།

དམ་བསྒྲགས་དེ་ ལྟར ་བྱེད ་བཞི ན ་དུ་ རྒྱལ་
སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱིས་ཅི ་ཡང་མི ་སྨྲ་བའི་རྟུ ལ་

རྒྱལ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་གི ་ ཐང་ལྷན་ཁང་དུ་རྒྱ་ནག་ནང་གི ་འགྲོ་བ་མི འི་

ཁྲི མ ས་སྒྲི ག ་ལ་བརྩི་མེ ད ་རྡོག་རོ ལ ་བཏང་ ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་ཐོག་དུས་བཀག་

དང་གཏོང་བཞི ན་པའི་གནད་དོན་ཐོག་རྒྱལ་ བསྐྱར་ཞི བ་ཐེངས་གསུམ་པ་གནང་བ་དང་།
ཚོ གས་ནས་བསྐྱར་ཞི བ་ཡང་ཡང་གནང་བ་ སྐབས་དེར་འབྲེལ་ཡོ ད་ཚོ གས་མི ་རྒྱལ་ཁབ་

བརྒྱུ ད་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ལ་རྒྱལ་སྤྱི འི་ ཁྲིམ ས་ ཁག་བཅུ་གཉིས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་
ལ་བརྩི་བཀུ ར་ཞུ་དགོས་པ་ཞི ག་བཟོ་ཐབས་ དང་ཡུ་གུ ར་གཙོ ་བོར་གྱུར་བའི་རྒྱ་ནག་མི ་
གནང་དགོས་སྐརོ ་གསུངས།

སྤྱིར་གོང་གི ་ དམངས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ས ་དབང་

ལྷན་ཚོ གས་དེ་བཞི ན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༥ སྒྱུ ར་བྱེད ་བཞི ན ་པའི ་ ས་ཁུ ལ ་ཁག་གི ་ ནང་
ཉིན་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་ཁང་ Palais des དུ་གཞི ་རྩའི་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆོ ས་
Nations
XXIV

ཞེས་པའི་ཁང་མི ག་ཨང་གྲངས་

ནང་ཚོ གས་པ་དང་། ཚོ གས་འདུའ་ི

དད་རང་དབང་།   དེ་བཞི ན་ཞི ་བའི་ལམ་

ནས་འདུ་འཛོ མས་བྱ་རྒྱུ ་དང་སྨྲ་བརདྗོ ་རང་

གུ ར་མི ་མང་རྣམས་འགྲོ་འོང་དང་སྨྲ་བརྗོད་

ཞུ གས་འཛི ན་ནས་སྡདོ ་ཐབས་བྲལ་བ་ཡི ན་ བརྗོད་གཞི ་ནི། “བོད་དང་ཡུ་གུར་ནང་གི ་

དབང་སོ ག ས་མེ ད ་པར་སྐྱོན ་བརྗོད ་ཤུ ག ས་

མང་པོ་བཀག་བསྐྱིལ་བྱས་ནས་རྒྱལ་གཅེས་

མི ན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་གདོང་ལེ ན་བྱ་རྒྱུ ་དེ་ རྒྱས་གཏོང ་རྒྱུ འི་ ཁས་ལེ ན ་བྱས་པ་དེ་ དག་

ཞི ག་གི ས་རྒྱ་ནག་ནང་སྲོག་ཁྲིམས་ཀྱི ་ཉེས་

བ་སྤལ
ེ ་བཞི ན་ཡོ ད་པར་བརྟེན་བོད་ནང་གི ་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྱོན་དུ་ལས་འགུལ་སྤལ
ེ ་བ་བརྒྱུད་ པ་ཡི ན་འདུག   སྐབས་དེར་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་

ཀྱི་རང་དབང་མེད་ཁར།  མི ་གྲངས་ཧ་ཅང་
ཆོ ས་གཅེས་ཀྱི་སླབོ ་གསོའི་ལས་འགུ ལ་ཟེར་

སྐརོ ་དང་།   རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་དྲང་བདེན་ འག་ྲོ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནས་སྟངས་ཡར་

ཆེ་གནང་བ་དང་ལྷན།   རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་

ཇི ་ནི་ཝ་དང་ནིའུ་ཡོ ག་ལྟ་བུ་ཙམ་མི ན་པར་ ལག་བསྟར་དོན ་འཁ ལ
ྱོ ་མ་བྱུ ང ་བ།”ཞེས ་ ཆད་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་རེ ་འདུན་
ཤུ གས་ཆེ་བཏོན་ཡོ ད་པ་བཅས།།

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༧ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༤ 3

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་འཇར་མན་མང་ཚོ གས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༡

ཉིན་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་

སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་འཇར་
མན་ནིའ་ི གྲོང་ཁྱེར་ཧྥི་རེ་སྦུར་གི ་
ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་

Freiburg

Tibet Forder-

ཡོ ད།   དེ་བཞི ན་བོད་ནང་མི ་རི གས་དབྱེ་ པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི།

རྒྱལ་མཚམས་མེད་

འབྱེ ད ་ཀྱི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་ལག་བསྟར་བ ྱེ ད ་པ་ པའི་གསར་འགོད་མཐུ ན་ཚོ གས་

བརྒྱུ ད་བོད ་ནང་བོད ་མི ་རྣམས་གྲལ་རི མ ་

གཉིས་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས།

ers without Borders

Report-

ཀྱིས་སྙན་ཐོ་བཏོན་

གཞུ ང ་གི ས་ང་ཚོ ར་བོད ་དོན ་སྐ ར
ོ ་གླ ེང ་ ཆུང་ལ་མགྲོན་འབོད་བརྩི་མེད་གཏོང་དགོས་

འཇུག་གི ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། རྒྱ་གཞུང་ པའི་གནོན་ཤུ གས་ཇི་ཙམ་སྤྲད་ཀྱང་གོ་སྒྲིག་

གི ས་བོད་ནང་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་ ཚོ ག ས་ཆུ ང ་གི ས ་གསན་འཇོག ་མ་གནང་
བར་བརྟེན ་རྒྱ་ནག་གི ་ ཚོ ང ་འབྲེལ ་སྐུ་ ཚབ་
ལྷན་ཚོ གས་དེ་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བདྱེ ་དགོས་

དེ་བཞི ན་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་

ཞེས་ཚོ གས་པའི་གོ་སྒྲིག་འོག་ཀེ་

རྒྱུ ད་གཅི ག་ལམ་གཅི ག་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱ་

གསུང་བཤད་གནང་དོན། སྐ་ུ ཞབས་ཝི ་ལི ་ཧྥི་

བཙན་འཛུ ལ་ཇི ་ལྟར་བྱས་པའི་དྲན་གསོ འི་

ཡུ ག ་ལ་གཏོར ་བརླ ག ་ཚབས་ཆེ ་ གཏོང ་གི ་

གཞུ ང ་ལམ་བཟོ་ ཕྱི ར ་བོད ་པ་ཚོ ར ་དངུ ལ ་

ཆུ ་ མཛོ ད ་བརྒྱབ་པའི ་ རྐྱེན་གྱི ས ་བོད ་མཐོ་

kreis eV

ལ་ཤི ་བོད་ཁང་དུ་འཇར་མན་མང་ཚོ གས་ལ་

རེ་ཌི ་ Wilfried Pfeffer ལགས་དང་ཀེ་ལ་
ཤི ་བོད་ཁང་གི ་ཚོ གས་མི ་རྣམ་པ་འདིར་ཆེད་

བྱུང་ཡོ ད།   རྒྱ་གཞུང་གི ས་རང་བྱུང་ཐོན་
ཁུངས་ཀྱིས་ཕྱུག་པའི་བོད་མཐོ་སྒང་གི ་ཁོར་

ནག་གཞུང་གི ས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་ལ་

ཚུལ་དུ་གསུང་དོན། རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་ནང་

ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

ཕེབས་གནང་བ་དེས་བོད་མི འི་འཚེ ་མེ ད་ཞི ་ ཏཱ་ཡང་ཕངས་མེད་དུ་སྤྲད་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་
བའི ་ འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་གྱི ་ བརྡ་ལན་ གཞུང་གི ས་བོད་ནང་གཞུང་ལམ་བཟོས་ཟིན་
གསལ་པོ་ཞི ག་བསྟན་ཡོ ད།   དེར་བརྟེན་

རྗེས།

བོད ་དོན ་ཆེ ད ་རྒྱབ་སྐ ར
ྱོ ་བ ྱེད ་པ་ནི་ འཚེ ་ བ་

དམག་མི །

ངས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

མེད་པ་དང་། གྲོས་མོལ། འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་
ཐང་།

མང་གཙོ་དང་རང་དབང་བཅས་

ཤི ་ཡའི་མི ་འབོར་ཐེར་འབུམ་ ༡.༤ འཚོ ་བ་

འད ནྲེ ་བ ྱེད ་མཁན་གྱི ་ རླ ང ས་འཁོར ་དང་། པ་ལྟར་ན།
མེ་མདའ་སོགས་བཏང་ནས་ ཡ་

གསར་འགོད་པ་ཚོ ་བྱང་ཀོ་རི ་

North Korea

ལས་བོད་ནང་འགྲོ་

རང་དབང་ཁང་

ནག་གཞུ ང ་གི ས ་ལོ ་ ངོ་ དྲུ ག ་ཅུ འི ་ རི ང ་བོད ་ པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ དང་ ༢༠༡༧ བསྟུད་
ནང་དབང་སྒྱུར་བྱས་ཏེ་ཆབ་སྲིད་ཐོག་དམ་ མར་སྙ ན ་ཐོ་ བཏོན ་པའི ་ ནང་འཛམ་གླི ང ་
བསྒྲགས་དང་། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་རི ག་ ནང་རང་དབང་ཆེ ས་ཉུ ང་ཤོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་
གཞུང་གཏོར་བཤི ག་བཏང་དང་གཏོང་མུ ས་ ཨང་དང་པོ་ནི།

སི ་རི ་ཡ་

Syria

ཡི ན་

ལྷག་པར་གཏེར་ཁ་སྔགོ ་འདོན་ཚོ ད་ ཞི ང་། གཉིས་པ་བོད་ཡི ན་པ་སྙན་ཐོའ་ི ནང་

ི ་མི ་མང་གི ས་བོད་
མེད་བྱེད་བཞི ན་པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་གཙང་ འཁོད་འདུག འཛམ་གླང

པོ་ ཁག་ལ་ཆུ ་ མཛོ ད ་གང་བྱུ ང ་རྒྱག་བཞི ན ་ ཀྱི ་ གནས་སྟངས་སྐར
ོ ་རྟོག ས་ཐུ བ ་ཀྱི ་ མེ ད ་

ཨུ་ར་ུ སུ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་

དང་།

ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་ས་མོ ་སི ་ཁོ་ནང་ཨུ་རུ་སུའི་

Russian Academy of Science

སྐད ་ཡི ག་ཐོག ་ནང་པའི ་ དཔེ་ གཞུ ང ་ཡི ག་

ལ་མ་ལྟསོ ་པར་དྲང་བདེན་དང་། མང་གཙོ།

ཨུ ་རུ ་ སུ འི ་ ཚན་རི ག་སླ བོ ་གཉེར ་ཁང་།
སུའ་ི ལྟ་གྲུབ་རི ག་པའི་སླབོ ་གཉེར་ཁང་

དྲང་བདེན་དང་། མང་གཙོ། འགྲོ་བ་མི འ་ི རི ཌ་

པ་མ་ཟད།

འབྱོར་གྱི་རོགས་རམ་གནང་བཞི ན་ཡོ ད་པ་

དེ་དག་འཇར་མན་ནི་གཞུང་

བསླབ་པ་མཐར་སོ ན་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་

ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ །

མ་འོངས་པར་རྒྱ་

བསླབ་པ་མཐར་སོ ན་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་

ཀྱི ་ཆེ ད་ཚོ གས་འདུ་གོ་སྒྲི ག་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན་

ནང་པའི་དཔེ་སྐྲུན་བྱེད་པ་པོ་བཅས་མཉམ་ དར་དང་ཕྱི་དར་སྐར
ོ ་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་
ཞུགས་གནང་ཡོ ད།

གནང་བའི ་ ཐོག ་ཨུ ་ རུ ་ སུ ་ གཞུ ང ་ནས་རྒྱ་

འདུ་དེ་གོ་སྒྲིག་གནང་མཁན་མོ ་སི ་ཁོ་ནང་

སྡ་ེ ཁག་དང་སླབོ ་གཉེར་ཁང་སོགས་ཀྱི་ནང་

པ་

རྒྱ་གར་ནང་སླབོ ་གཉེར་གནང་བཞི ན་པ་དང་

དེ་ཡང་ལོ ་རྒྱུ ས་རང་བཞི ན་ལྡན་པའི་ཚོ གས་ གར་ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་དགོན་

རནྟེ ་གཞི ་བྱས་པའི་བོད་སྐྱོབ་དགེ་རྩ་ཚོ གས་
Save Tibet Foundation Moscow

སླབོ ་ཕྲུག་བཏང་བའི་སྐརོ །

དེ་བཞི ན་ད་ལྟ་

ཞེས་པའི་ཚོ གས་

Palmist

ལག་རི ས་ལྟ་མཁན།

ལགས་ཀྱི ས་ཨུ་རུ་སུའི་སྐད་ཡི ག་ཐོག་ནང་

པའི ་ དཔེ་ གཞུ ང ་ཡི ག་སྒྱུ ར་གྱི ་ གལ་གནད་

བཟའ་འབྲུའ་ི ལག་དེབ།

Ration card

Roller skate

རྐང་ཤུ ད་འཁོར་ལྷམ།

Sniffer dog

རྫི་ཁྱི།

ཡུལ་ལྗངོ ས་ལྟ་སྐརོ །

Sightseeing

Stamp pad

ཐམ་གདན།

རྗེས་ལུས་གྲལ་རི མ།

Backward class

Projector

Dr.Krapivina

གསུང་སྟེགས།

Podium

སྦྱོང་གནང་མཁན་རྣམ་པ། དེ་བཞི ན་མཉམ་

ལྕམ་སྐ་ུ ཀར་པི་ཝི ་ན་

ཁལ་མ།

Pack animal

Blood group

ནང་པའི་གཞུང་ལ་ཆེད་

བཅས། །

ཨི ན་བོད་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས།

ཚབ་ཞུས་ཏེ་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམ་པ་དང་། མཁས་

སྒྱུ ར་བྱེད ་པོ་ ལོ ་ ཙཱ ་བ་རྣམས་ཀྱི ་ ཆེ ད ་དུ་ ཨུ ་ stitute of Philosophy བཅས་ཡི ན། གོ་ སེ མ ས་མཉམ་སྐྱེ་ གནང་བར་ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་
རུ་ སུ འི ་ རྒྱལ་ཡོ ང ས་ཉམས་ཞི བ ་དང་སྦ ྱོང ་ སྒྲི ག་ཚོ གས་ཆུ ང་གི ་ཚོ གས་གཙོ ་རུ་སོ ག་སྐུ་ ཞུས་གནང་ཡོ ད།

ཉམས་ཞི བ་པ། ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་ཨུ་རུ་སུའི་ནང་བསྟན་པ་སྔ་

གནང་བ་་ལྟར་ཕྱིན་པ་ཡི ན། སྐབས་དེར་རྒྱ་

གི ་སྲིད་བྱུས་ནང་འཁོད་ཡོ ད།    རྒྱ་ནག་ ནག་གཞུ ང ་ཚབ་ཁང་གི ས ་གོ་ སྒྲི ག ་ཚོ ག ས་

ཞུགས་པ་སོགས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་

གྲགས་ཅན་ལོ་ཙཱ་བ་དང་།

ནང་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཚོ ང་ དྲི་བར་ལན་འདེབས་ཁ་གསལ་གནང་ཡོ ད།   

གི ས ་གཙི གས་ཆེ ན ་དུ་ འཛི ན་བཞི ན ་ཡོ ད ་ ང་དབུ ་ འབྱེད ་མཛད་སྒ ར
ྱོ ་བོད་མི ་རྣམས་ལ་དཔལ་
ོ ་མགྲོན ་འབོད ་ པ་དེས་བཙན་བལ

དབང་རྣམ་པ།

རུ ་ སོ ག ་སྐུ ་ ཚབ་དོན ་གཅོ ད ་ཏེ་ ལོ ་ རི ན་པོ་

Madrid

གྱི་གྲོང་ཁྱེར་མེཌ་ བཞི ན་ཡོ ད་པའི་སྐར
ོ ་སོ གས་གསུངས་རྗེས་
Tibet Forderkreis eV

མཆོ ག ་དང་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཀྱི ་

ཚབ་དོན་གཅོད་ཏེ་ལོ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཡི ན།

Spain

ནས་འཐུ ས་ཤོ ར་མེ ད་པར་ཚགས་ཚུ ད་འག་ྲོ

ཐོབ ་ཐང་སོ ག ས་ནི་ འཇར་མན་ནི་ མི ་མང་ འདུས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཞེས ་པ་ཚོ ག ས་པ་རེ ད །

ཨུ་ར་ུ གར་ནང་སླབོ ་གཉེར ་གནང་བཞི ན ་པ་དང་
In-

ནག་གི ་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི ་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་ འཛི ན་སྐྱོང་དང་དཔལ་འབྱོར་གཉིས་ཀྱི་ཐད་

ཆེ ད་ངས་མུ ་མཐུ ད་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ ་ཡི ན། ཉེ་ཆར་སི ་པེན་

སྤྱི ་ ནོར ་༧གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་

ཡོ ད་པ་དང་། ཚོ གས་འདུའ་ི སྟེང་ཨུ་ར་ུ སུའ་ི

ཀྱི ས ་བོད ་མི ་ཚོ ས ་རང་ལུ ས ་མེ ར ་ས ག
ྲེ ་མ་ མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ད་

འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་སོགས་དར་སྤལ
ེ ་ཡོ ང་ རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོ ད།

པའི ་ སྐར
ོ ་སོ ག ས་གསུ ང ས་པ་དང་སྦྲགས།

བརྡར་གྱི་ཚོ གས་འདུ་ཐེངས་དང་པོ་ཚོ གས་

པའི་རྐྱེན་གྱིས་རེད། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ དང་།   གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་

ུ ་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད་ ལྟའ་ི ལས་འཆར་ཁག་ངོ་སྤྲོད་དང་། ཕྱོགས་
རྒྱུར་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོ ད་པ་འཁོད་འདུག   གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐལ

ཨུ་ར་ུ སུའ་ི སྐད་ཡི ག་ཐོག་ནང་པའི་གསུང་འབུམ་ཡི ག་སྒྱུར་བྱེད་པོ་
ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ད་ུ ཨུ་ར་ུ སུའ་ི རྒྱལ་ཡོ ངས་ཉམས་ཞི བ་དང་
སྦྱོང་བརྡར་གྱི་ཚོ གས་འད་ུ ཐེངས་དང་པོ་ཚོ གས་པ།
༦ ནས་ ༩ བར་ཉིན་གྲངས་བཞི འ་ི རི ང་

ལ་དོ་ཕོག་འག་ྲོ རྒྱུ འི་ཉེན་ཁ་སླབེ ས་ཡོ ད་ཅེས་

ད་ལྟའི ་ ཆར་བོད ་ནང་གི ་ གནས་སྟངས་ཛ་ རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་གནོན་ཤུ གས་སྤྲོད་མི ན་ ནའང་། ད་བར་བོད་མི ་ ༡༥༣ གྱིས་རྒྱ་ མཚུ ངས་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་དེ་བཞི ན་

ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་མཚོ ན།   རྒྱ་ དྲག་གི ་ངང་གནས་ཡོ ད།

རེད།

སྒང་གི ་ཆུ་ལ་བརནྟེ ་ནས་འཚོ ་བཞི ན་པའི་ཨེ ་

ཁོང་ཚོ ས་བོད་ལ་གོ་མཚོ ན་དབོར་

རི མ་བཞི ན་བོད་ས་བཙན་བཟུང་བྱས་ཡོ ད།

གཏེར་ཁ་སྔགོ ་འདོན་དང་

ཁྲག་སྡ།ེ

ཁྲག་སྦྱིན།

Blood donation

བརྙན་སྟོན་འཕྲུལ་ཆས།
གླགོ ་སྟོན་བརྙན་རི ས།

Power point (PPT)

གླགོ ་འཕྲུལ་བརྒྱུད་ལམ།

Electronic media

པར་སྒྲུན་བརྒྱུད་ལམ།
ཀྱོག་ཡི ག

Print media
Italic

Terentyev

ལགས་ཀྱིས་པཱ་ལི ་ཆོས་བརྒྱུད་ ཀོ་

Dr.Lysenko

ལགས་ཀྱིས་ཚོ གས་

རང་བཞི ན ་སྐར
ོ ་མདོར ་བསྡུས ་གསུ ང ས་པ་

ཀྱི ་ གཞུ ང ་ནས་གསུ ང་བའི ་ གསུ ང་ལུ ང་ འདུའི་ཐོག་འཛུ ལ་ཞུགས་གནང་མཁན་དང་

གི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ ཏེ་ ལོ ་ རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་ལ་

གནད་སྐརོ ་སྙངི ་བསྡས
ུ ་གསུང་བ་དང་།

དང་འབྲེལ་ཚོ གས་འདུ་གོ་སྒྲིག་ཚོ གས་ཆུང་

ཐུ ག ས་རྗེ་ ཆེ ་ ཞུ འི་ ཁ་བཏགས་ཤི ག ་ཕུ ལ ་ཏེ་
ཚོ གས་མི ་རྣམ་པར་ཐུ གས་རྗེ་ཞུས་ཡོ ད།
མཁས་དབང་ཨན་ཌི ་རེ་

Dr.

Andrey

འདྲེན ་གནང་ཏེ་ ལོ ་ ཙཱ ་བའི ་ ལས་ཀའི ་ གལ་
ཙཱ་བའི་རྣམ་གཞག་སྤྱི་དང་།

ལོ་

གོ་ སྒྲི ག ་གནང་མཁན་ཡོ ང ས་ལ་ཐུ ག ས་རྗེ་
ཆེ་ཞུས།

ཕྱོགས་མཚུངས་ནང་པའི་དཔེ་

དེ་བཞི ན་ གཞུ ང ་ཡི ག་སྒྱུ ར་གྱི ་ ལས་དོན ་རྣམས་ལམ་

ལོ ་ ཙཱ ་བའི ་ མཐུ ན་ཚོ གས་ཤི ག་འཛུ གས་ ལྷངོ ས་ཡོ ང་བའི་སྨནོ ་འདུན་ཞུས་གནང་ཡོ ད་

དགོས་པའི་སྐརོ ་གསུངས།

ལྕམ་ལེ་སན་

པ་བཅས། །

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༧ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༤
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ།
མཛད་རྣམ་དང་འབྲེལ ་བའི་ འགྲེམ ས་སྟོན་

པར་ཐུ གས་དགྱེས་ཚོ ར་མཛད།

ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་རྒྱ་གར་གྱི ་ རྒྱལ་ས་ལྡི་ སི ག ་ཆོ ས ་ལུ ག ས་རྗེས ་འབྲང་པ་གཙོ ་ བོར ་

ཅན་སྐ་ུ ཞབས་བྷ་ི ཨེ ན་གོ་སྭ་མི ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་

བཞེས་ནས་ཡོ ད་པ་དེར་དམི གས་འཛུ གས་ ཆེའ་ི གནས་ཆེན་མ་ཁར་

Mecca

གནས་

༡༠ཉིན ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ ཞི ག ་དབུ ་ འབྱེད ་བཀའ་དྲིན ་བསྐྱངས་ཏེ་ དེ་ ནས་སྒྱུ ར་རྩལ་གྱི ་ ལོ ་ རྒྱུ ས་སྨྲ་བ་གྲགས་ ཀྱིས་དམ་པ་ཁོང་ཇི ་ཙམ་ཆོ ས་ལུགས་ཚང་

མཇལ་དུ་ ཕེབ ས་ནས་ཆོ ས ་ལུ ག ས་གཞན་

ལི ར་སི ག་ཆོ ས ་ལུ ག ས་ཀྱི ་ ཤི ང་རྟའི ་ ས ྲོལ ་ གྱུར་བའི་མི ་གྲངས་ ༣༠༠ ལྷག་ལ་ཆོས་ wamy ལགས་ཀྱིས་གུ་ར་ུ ནཱ་ནག་མཆོག་ བཤད་ཞུས།   ལྷག་པར་དམ་པ་ཁོང་གི ་སྐ་ུ
འབྱེད་གུ་ར་ུ ནཱ་ནག་ Guru Nanak Dev ལུགས་མཐུ ན་སྒྲིལ་སྐརོ ་ལམ་སྟོན་བཀའ་སླབོ ་ གི ་སྐ་ུ ཚེ འི་ལོ་རྒྱུས་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་ ཚེ འི་ལོ ་རྒྱུ ས་ཁདྲོ ་རླ བས་ཆེ ན་གྱི་བྱས་རས
ྗེ ་

ངོས་རང་ངོ་མཚར་སྐྱེ་བཞི ན་འདུག

དམ་པ་མཆོག་འཁྲུངས་ནས་ལོ་ངོ་

༥༥༠

འཁོར་བའི་རྗེས་དྲན་མཛད་སྒའོ ི་ཐོག་ཆི བས་

སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཡོ ད།
དེ་ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད ་མཆོ ག་སྔ་ དྲོ་ ཆུ ་

སྩལ།

BN Gos-

དེ་རྗེས་མཛད་སྒ་ོ དངོས་གཞི ་ཐོག་ གནང་སྐབ ས་གུ ་ རུ ་ ནཱ ་ ནག་མཆོ ག ་སྐུ་ འཚོ ་

མར་གཤི ས་བརྗོད་གསུང་འདོན་གནང་རྗེས་ བཞུ ག ས་སྐབ ས་སི ག ་ཆོ ས ་ལུ ག ས་ཙམ་མ་

དང་ངེས ་སྟོན་པ་གཅི ག ་ལྕག
ོ ས་རྒྱ་གར་གྱི ་

སྲིད་བླནོ ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་མན་མོ ་ཧན་སི ངྒ་ སྲོལ་རྒྱུན་ལམ་ལུགས་ལྟར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་ ཟད།

གཙོ ས ་འབ ལ
ྲེ ་ཡོ ད ་མི ་སྣས་ཕེབ ས་བསུ འི ་

སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག   དེ་ནས་

ཆོས་ལུགས་གཞན་ལའང་གུས་བརྩི་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་ཆེ ་བསྟོད་ ཧ་ཅང་གནང་མཁན་ཞི ག ་ཡི ན་པའི ་ སྐར
ོ ་

བྱེད ་ས་མི ག ་སྟོང་པ་ཐོན ་པར་ཁ་སྐངོ ་ཆེ ད ་
གསར་འདེམས་བསྐ་ོ གཞག་གནང་རྒྱུ ་ཡི ན་

ན།

གཅི ག ་པའི ་ ཏི ང ་ངེ་ འཛི ན་གྱི ་ རྣམ་གཞག་

དག་ལ་བརནྟེ ་ནས་བླའོ ི་བདྱེ ་ལས་དང་རྣམ་

༥༥༠

ནང་ཡོ ངས་གྲགས་རེད།  ཉམས་བཞེས་དེ་
རྟོག་གི ་རྒྱུ་བ།

ཉོན་མོངས་ཀྱི་བླརོ ་གཉེན་

པོ་ བསྟེན་ནས་སེ མ ས་མ་ཞི ་ བ་ཞི ་ བར་བྱེད ་

བརྩི་ཞུ་སླད་དེ་རི ང་འདིར་དབུ་འབྱེད་མཛད་

བཞི ན་ཡོ ད། བསླབ་བྱ་དེ་དག་རྒྱ་གར་སྲོལ་

དགའ་སྤབོ ས་སྐྱེ་བྱུང་། སྤྱིར་ངོས་ཀྱིས་དམ་

ཞི ང་།   སྲོལ་རྒྱུན་ལེགས་བཤད་དེ་དག་

སྒའོ ི་ཐོག་ངོས་རང་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཧ་ཅང་
པ་ཁོང་གི ་སྐུ་ཚེ འི་ལོ ་རྒྱུ ས་སྐར
ོ ་ཞི བ་ཕྲ་ཤེ ས་

གུ ་ རུ ་ ནཱ ་ ནག་མཆོ ག ་གི ་ བཀའ་དང་པོར ་ སྐབ ས་པར་རི ས ་ཁག་གཅི ག ་ནང་དུ་ གུ ་ རུ་ རང་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།   ལྷག་

ལས་བྱེད་གསར་འདེམས་གསལ་བསྒྲགས།

འཛུ གས་ཀྱི ་ལས་ཁུ ངས་ཁག་གི ་ལས་ ༡༽ ལས་འགན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་

གི ་ ཉམས་ལེ ན ་ལ་བར ནྟེ ་ནས་སེ མ ས་རྩེ་

ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

ཞུ་སླད་གོས་གཟན་དམར་སྨུག་གཅི ག་དང་། པར་རི ས་ལམ་ནས་འགྲེལ ་བརྗོད ་གནང་ རྟོགས་མེ ད་ཀྱང་རྒྱུ ན་དུ་དམ་པ་ཁོང་ལ་ཡི ་

།བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་ གཤམ་གསལ།

༄༅།

དཔྱད་སྒམ
ོ ་དང་འཇོག་སྒམ
ོ ་སོ གས་ཞི ་ལྷག་

དེ་དག་རྒྱ་གར་གྱི་ཆོ ས་ལུགས་ཁག་གཅི ག་

གྲགས་པ།   གསུང་གསེར་བྲིས་མའི་འདྲ་ ནཱ ་ ནག་མཆོ ག ་གི ས ་ཆོ ས ་ལུ ག ས་འདྲ་མི ན་ པར་ཧིན་དུའི་ཆོ ས་ལུགས་རྗེས་འབྲང་པའི་
ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་གུ ་རུ་ནཱ་ནག་མཆོ ག་གི ་ བཤུ ས་ཤི ག་ཕྱག་རྟགས་སུ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ གྱི་བསླབ་བྱ་འཁོད་པའི་ཆས་གོས་ཤི ག་ཀྱང་ ཁྱི མ ་ཚང་ཞི ག ་ཏུ ་སྐུ་ འཁྲུ ང ས་བཞི ན ་དུ་ ཁ་
ཐོག་མར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ལའང་གུས་བརྩི་ཞུས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་དག་ལ་

འགྲེལ་བརྗོད་ཞུས།

འཁོར ་བའི ་ དུས ་ཆེ ན ་ལོ ་ འཁོར ་མོ ར ་སྲུ ང ་

སྐ བ ས་བསྟི་གནས་ཁང་དེའི ་ ཚོ གས་གཙོ ་

མཆོག་གི ས་

གནས་མཇལ་དུ་ ཕེབ ས་པའི ་ ལོ ་ རྒྱུ ས་སྐར
ོ ་

གུ་ར་ུ ནཱ་ནག་སྐ་ུ འཁྲུངས་ནས་ལོ་ངོ་

ཞེས་པའི་

བསྟི་གནས་ཁང་དུ་ ༸ཞབས་སོ ར ་འཁོ ད ་

Dr. Manmohan Singh

ཁ་ཆེའ་ི གནས་ཆེན་མ་ཁར་

གཅིག་ནི།

དེ་ ར ྗེས ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་

ཚོ ད་ ༡༡ ཙམ་ལ་བྷ་ཡི ་ཝཱིར་སི ངྒ་ས་དན་

Bai Vir Singh Sahita Sadan

མར་གུས་བརྩི་ཞུ་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་པ་གསལ་

འབྱམས་པ་ཐོན་པའམ་དེ་དང་མཉམ་པའི་ སྙན་འབུལ་མི ་ཆོག་པ་དང་།

རྒྱུ ན་རི ག་གཞུ ང་གི ་བྱས་རས
ྗེ ་གཙོ ་བོ་ཡི ན་
ལས་གུ་ར་ུ ནཱ་ནག་ཙམ་མ་ཟད།   ཁོང་གི ་
གོང་དུ་རྒྱལ་བ་དམ་པ་

Mahavira

དང་

སྟོན་པ་ཤཱ ཀྱ ་ཐུ བ་པ་ལྟ ་ བུ ་ འཁྲུ ང ས་ཡོ ད།
ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ། །

ུ ་
གལ་སྲིད་ད་ལྟ་སྤྱི་སྒརེ ་གང་རང

བོད་ཡི ག་ ༨༽

ཐོག ་གཏན་འབེབ ས་ཡོ ད ་པའི ་ འཚང་སྙན ་ ནང་ལས་ཀ་བ ྱེད ་མུ ས ་ཡི ན་ཚེ ་ ལས་ཡུ ལ ་

ཤེས་ཚད་ལག་འཁྱེར་ཡོ ད་པ།

དང་། སྲིད་སྐྱོང་གི ་གསུང་འཕྲིན་ཨི ན་ཡི ག་ ༣༽ ལོ་ཚད། ༢༠༡༩།༡།༤ ཉིན་རང་ལོ་ འགེངས་ཤོག་འདི་ག་ལས་ཁུངས་དང། ས་ སྡ་ེ ཚན་ནས་དགག་ཆ་མེ ད ་པའི ་ ངོས ་སྦྱོར ་
གོང་
གཞུང་ ངོ་མ་བཅས་མཉམ་འབུལ་དགོས།
ཐོག་བྲིས་བཀོད་དང་། སྤྱི་ཚོ གས་དྲ་རྒྱའི་ ༢༡ ལས་མི ་ཉུ ང་ཞི ང་ ༤༠ ལས་མ་བརྒལ་ གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁུངས།

གཤམ་གསལ་ས་མི ག་སོ་སོའ་ི ཆ་རྐྱེན་ ཐོག་གནས་ཚུལ་འདོན་

འབྲེལ་དྲ་རྒྱ་ནས་བཏོན་སྟེ་དོན་ཚན་རྣམས་ གསལ་ཡི ག་ཆའི་ ངོ་ བཤུ ས ་ཁག་ལ་འབྲེལ ་

སྤལེ ་དང་ཡི ག་ བ་དགོས།

ཚང་ཞི ང་དོན་དམ་སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་ཞབས་ འབྲེལ་བཅས་ཀྱི་འགན་འཁུར་བྱེད་རྒྱུ།

༤༽ རྒྱུགས་གཞི ། བོད་ཡི ག་དང་། ཨི ན་ འཚེ མས་ལུས་མེད་པ་བཀང་ཟིན་རྗེས།

ཡོ ད་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ནམ། ལས་བྱེད་

འདེགས་ཞུ ་འདོད་ཡོ ད་རི གས་ནས་འཚང་ ༢༽ ཤེས་མྱོང། ཚད་ལྡན་མཐོ་སླབོ ་ཞི ག་ ཡི ག་སླབོ ་ཚན་གཉིས་ཐོག་འབྲི་རྒྱུ གས་དང། ༡༽ རང་ཉིད་ཀྱི་ད་ལྟའ་ི ཕྱེད་པར་ཚོ ན་ལྡན་ འདེམ ས་ལྷ ན ་ནས་བསྐ ་ོ གཞག་བྱས་པའི ་
ཟུ ང ་དྲུ ང ་གནས་རི མ ་ཡན་སུ ་ རུང ་གི ་ དག་
སྙན་འབུལ་འཐུ ས།
ནས་ Creative Writing དང་ Mass ༼བོད ་ཡི ག་གི ་ དྲི་ ཤོ ག ་ནང་ས་བཅད་ཟུ ར ་ གཉིས་རེ་དང།

སྡ་ེ ཚན་དང་པོ།

འགན་འཛི ན་སྡ་ེ ཚན་ཁོངས་ཟུང་དྲུང་
ཆེད་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན།

༡

༡༽ ཤེས་མྱོང་། ཚད་ལྡན་མཐོ་སླབོ ་ཞི ག་

ནས་ཉེ་ བའི ་ གཙུ ག ་ལག་རབ་འབྱམས་
པ་

(B.A/B.Com/B.Sc)

པའམ།

དེ་དང་མཉམ་

ུ ་ཐོན་
གང་རང

པའི་ཤེས་ཚད་

Communication

ཐོག་གཙུག་ལག་རབ་ བཀོད་ཀྱིས་ཚན་རི ག་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་ ༢༽

འབྱམས་ཉི ས ་བརྩེགས་བསླ བ ་པ་མཐར་ ཡོ ང་རྒྱུ།༽ བོད་སྐད་དང། ཨི ན་སྐད་གཉིས་ ལག་འཁྱེར་ཆ་ཚང་དང་།

མྱོང་དེ་བཞི ན་ཞོར་ལས་མི ན་

དུས་ཆ་ཚང་ཡི ན་པ་དགོས།༽

(ཉམས་མྱོང་དེ་བཞི ན་ཞོར་ལས་མི ན་ པར་ པ་ ༡ གི ་ཆེད།

༣༽

ལས་དུས་ཆ་ཚང་ཡི ན་པ་དགོས།)

ཨི ན་སྐད་གཉིས་ཐོག་ངག་རྒྱུགས་ལེན་རྒྱུ།
སྡ་ེ ཚན་གཉིས་པ།

དུས་ཐོག་འབྱོར་

ལག་རབ་འབྱམས་པ་ཐོན ་པའམ་དེ་ དང་ མཐའ་མའི་ངོ་བཤུ ས།

ནས་ཞི བ་འཇུག་དང་འབལ
ྲེ ་འོས་ཆོ ས་ལྡན་

༣༽ ལོ་ཚད། ༢༠༡༩།༡།༤ ཉིན་རང་ལོ་ གྱི་ངོ་བཤུ ས།

བསྟུན་ལག་འཁ ྱེར ་སོ ག ས་ཡི ག་ཆ་ངོ་ མ་

༥༽

ཁྲིམས་མཐུ ན་སྐྱེས་ཚེ ས་ལག་འཁྱེར་ པ་ཚོ ར་དུས་ཐོག་འབོད་བརྡ་བྱ་རྒྱུ ར་སྐབས་

ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་སུ་དམི གས་བཀར་སྡ་ེ ༢༡ ལས་མི ་ཉུ ང་ཞི ང་ ༤༠ ལས་མ་བརྒལ་ ༦༽

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་གཛུ གས་ཀྱི་འཕྲོད་ ཁག་མཉམ་འཁ ྱེར ་གྱི ས ་འབ ྱོར ་ཐོ་ འགོ ད ་

མཉམ་པའི་ ཤེས་ཚད་ལག་འཁྱེར་ཡོ ད་པ།

འགན་ས་མི ག་ ༢ ཆེད་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་ བ་དགོས།

བཀོད་ཀྱིས་དྲི་བ་ཡོ ང་རྒྱུ།༽ བོད་སྐད་དང།

གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ ་གནས་སྡདོ ་ དུས ་བཀག་ར ྗེས ་འཚང་སྙ ན ་ཕུ ལ ་འབ ྱོར ་

ཡི ག་སླབོ ་ཚན་གཉིས་ཐོག་འབྲི་རྒྱུ གས་སམ་ ནས་སྤྱི་ཚོ གས་ཚན་རི ག་ཐོག་ཉེ་བའི་གཙུག་ གྲངས་དང་པོ་དང། དུས་འགྱངས་ཞུས་པའི་ རི ག ས་རྣམས་ལ་ཞི བ ་འཇུ ག ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་

ཡི ག་སླབོ ་ཚན་གཉིས་ཐོག་འབྲི་རྒྱུ གས་དང།

སྒྲི ག ་གཞི ་ ཁག་གི ་ ནང་དོན ་ས་བཅད་ཟུ ར ་

༤༽

ཕུལ་འབྱོར་ཟིན་པ་དགོས་རྒྱུ། གོང་གསལ་

༤༽ རྒྱུགས་གཞི ། བོད་ཡི ག་དང་། ཨི ན་ ༢༽ ཤེས་ཚད། ཚད་ལྡན་མཐོ་སླབོ ་ཞི ག་ ཆོག་པའི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་འཁྱེར། ཤོག་ རི གས་རྩིས་མེད་ཡི ན།

སྡ་ེ ཚན་གསུམ་པ།

འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར ་དང་འབྲེལ་བའི་

དྭང་བླངས་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ གནང་བདེའ་ི ཁ་བྱང། ཁ་དཔར་ཨང་། གླགོ ་

དེབ་ འབབ་གཙང་ཕུ ལ་ཟིན་པའི་མཐའ་མའི་ངོ་ དེ་གཤམ་གསལ་དྲུང་ཆེ འི་མཚན་བྱང་ཐོག་

འགན་འཁུར་བྱེད་རྒྱུ།

བ་དགོས།

ཨི ན་གཉིས ་ཀྱི ་ དྲི་ ཤོ ག ་ནང་བོད ་མི འི་ སྒྲི ག ་

གཞི ས་དང། ད་ལྟའ་ི སྡནོ ་གནས་སུ་འབྲེལ་བ་

༡༽ ལས་འགན། བོད་ཡི ག་ཐོག་སྤྱི་ཚོ གས་ ཤོག་གྲངས་དང་པོ་དང། གཉིས་པ། འབུལ་ འཕྲིན། (E Mail) སོགས་ཁ་གསལ་བཀོད་

༣༽ ལོ་ཚད། ༢༠༡༩།༡།༤ ཉིན་རང་ལོ་ ཚན་རི ག་སླབོ ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་དང་།

༢༡ ལས་མི ་ཉུ ང་ཞི ང་། ༣༥ ལས་མ་བརྒལ་ རྒྱུ།

༼རྩིས་ཀྱི་ཡི ག་རྒྱུགས་ཟུར་དུ་མེ ད་ཀྱང་བོད་

གོང་གསལ་ ཏེ། ༢༠༡༩ ཟླ ༡ ཚེ ས་ ༤ ཉིན་རྒྱབ་

མཐར་ལོ་ ༡ ལས་ཀའི་ཉམས་མྱོང་ཡོ ད་པ། ཁ༽ སྤྱི་ཚོ གས་ཚན་རི ག་སླབོ ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་ ཤོག་དང་ལག་འཁྱེར་བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུ ས།

༢༽ ལོ་ཚད། ༢༠༡༩།༡།༤ ཉིན་རང་ལོ་ ངག་རྒྱུ གས་ཀྱི་ལམ་ནས་བསྐ་ོ གཞག་གནང་

༣༽ རྒྱུགས་གཞི ། བོད་ཡི ག་དང་། ཨི ན་

ཞུས་

དགོ ས ་མཁོ འི ་ བཞི ན ་དེའི ་ ཤེ ས ་ཚད་ཨང་ ཚོ ུད་ ༥ པ་འགྱངས་མེད་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྱིམ་

༼ཉམས་ བ་དགོས།

པར་ལས་

(Attestation)

སོ ན ་པའི ་ ལག་འཁྱེར ་ཡོ ད ་པའི ་ ཐོག ་ཉུ ང་ ཐོག་ངག་རྒྱུགས་ལེན་རྒྱུ།

ལག་འཁྱེར་ཡོ ད་པའི་ཐོག་ཉུ ང་མཐར་ལོ་ ༨ ༢༡ ལས་མི ་ཉུ ང་ཞི ང་ ༤༠ ལས་མ་བརྒལ་ གཟུགས་ཇུས་འགོད། རྩོམ་སྒྱུར་བཅས་ཀྱི་ བཤུ ས།
ལས་ཀའི་ཉམས་མྱོང་དགོས་པ།

འཛི ན་རི མ་བཅིུས་ཡན་གྱི་སླབོ ་ཐོན་ མཆན་ལས་དམ་

གཤམ་གསལ།

བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་བོད་སྨན་ བཅར་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་
༤༽ རྒྱུགས་གཞི ། བོད་ཡི ག་དང་། ཨི ན་ ཁང་ཡོ ད་ན་དང། དེ་མི ན་སྨན་ཁང་ཚད་ལྡན་ སུ། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐ་ོ ལྷན་ཁང་ནས་

ཆེད།

༼བོད ་ཡི ག་གི ་ དྲི་ ཤོ ག ་ནང་ས་བཅད་ཟུ ར ་ རི གས་མེ ད་པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕེར་

ུ ་ནས་ནད་གཅོང་ དང་འགོས་ནད་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༡༢ ལ།།
ཀ༽ ཚན་རི ག་སླབོ ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ ༡ གི ་ ཡི ག་སླབོ ་ཚན་གཉིས་ཐོག་འབྲི་རྒྱུ གས་དང། གང་རང
༡༽ ལས་འགན། བོད་ཡི ག་ཐོག་ཚན་རི ག་ བཀོད་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོ གས་ཚན་རི ག་དང་འབྲེལ་ ཡི ན་པའི་སྨན་པའི་ངོས་སྦྱོར་ཁ་གསར་སྟེང་
སླབོ ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་དང་། དེབ་གཟུགས་ཇུས་ བའི་དྲི་བ་ཡོ ང་རྒྱུ།༽ བོད་སྐད་དང། ཨི ན་ རང་ཉིད་ཀྱི་འདྲ་པར་མཉམ་སྦྱར་ཐོག་སྨན་
འགོད། རྩོམ་སྒྲུར་བཅས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ སྐད་གཉིས་ཐོག་ངག་རྒྱུགས་ལེན་རྒྱུ།
བྱེད་རྒྱུ།

པའི་ལས་དམ་དང། ས་རྟགས་འཁོད་པ་ངོ་

གོ ང ་གསལ་ས་མི ག་སོ ་ སོ འི ་ ཆེ ད ་ཆ་རྐྱེན་ མ།

བཀའ་དྲུ ང ་ཡི ག་ཚང་དུ་ ཁྱད་ལས་པ་དྲུ ང ་ ༢༽ ཤེས་ཚད། ཚད་ལྡན་མཐོ་སླབོ ་ཞི ག་ ལྡན ་རི ག ས་ནས་སྡ་ེ ཚན་གསུ མ ་གང་རུ ང ་ ༧༽ འབྲེལ་ཡོ ད་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ནས་
ལས་ས་མི ག་ ༡ ཆེད་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་ ནས་ཚན་རི ག་ཐོག་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་ གི ་གནས་རི མ་གཅི ག་ལ་མ་གཏོ ག ས་ བྱ་སྤྱོད་ཐལ་སྐྱོན་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ།
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